
NECLASIFICAT 

 
Timişoara, str. Înfrăţirii, nr. 13, Tel.: 0256 – 434 870, 0256 – 434 871, Fax: 0256 – 430 615, E-mail: office@isutimis.ro 

 

 

 

 

 

 
 
Prezentul document este semnat electronic cu un certificat digital calificat emis în conformitate cu 

reglementările eIDAS 910/2014/EC și ale Legii nr. 455/2001 privind semnătura electronică  

             Către, 

PRIMĂRIA  COMUNEI _____________________ 

Domnului primar  

             În vederea asigurării măsurilor aferente  desfășurării în siguranță a activităților organizate la 

nivel local,  premergător și pe timpul Sărbătorilor Floriilor și Sărbătorilor Pascale, vă transmitem 

anexat  ,,Măsurile minime de prevenire a incendiilor’’, în scopul  multiplicării  și afișării lor la 

punctele de informare preventivă precum și distribuirea pe timpul activităților preventive 

desfășurate la gospodăriile populației de către specialiștii pentru prevenire din cadrul serviciilor 

voluntare pentru situații de urgență. 

  Totodată în calitate de preşedinte al Comitetului Local pentru Situaţii de Urgenţă, veţi 

dispune următoarele: 

1. Componenta preventivă a S.V.S.U va organiza şi intensifica activităţile în zonele şi perioadele cu  

risc de producere a unor incendii, în baza Regulamentului de planificare, organizare, desfăşurare şi 

finalizare a activităţilor de prevenire a situaţiilor de urgenţă prestate de S.V.S.U aprobat prin 

O.M.A.I. nr. 160/2007; 

2. În cazul producerii unor incendii, primarii sau înlocuitorii legali ai acestora au principalele 

obligaţii: 

 asigurarea unui sistem operativ de înştiinţare şi alarmare a forţelor destinate intervenţiei 

în caz de situaţii de urgenţă; 

 asigurarea participării la intervenţie a S.V.S.U cu mijloacele din dotare, a organizării 

acţiunilor de limitare şi înlăturare a efectelor incendiilor; 

 asigurarea conducerii intervenţiei, până la stingerea incendiului ori până la sosirea 

forţelor I.S.U.,,BANAT” al judeţului Timiş; 

 localităţile care nu dispun de autospeciale de intervenţie vor identifica şi asigura alte 

mijloace şi utilaje care pot fi utilizate (cisterne de apă), care să poată fi utilizate cu 

operativitate şi eficienţă la stingere. 

 

  Cu stimă, 

                                      în condiții de siguranță, semnează electronic, 
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Recomandări adresate populației pentru prevenirea incendiilor premergător și 

pe timpul Sărbătorilor Floriilor și Sărbătorilor Pascale  
 

 Desfăşurarea, cu prioritate, a slujbelor religioase în exteriorul bisericilor, iar în situaţia în care acestea se 

organizează în interior, limitarea accesului credincioşilor astfel încât să nu se supraaglomereze lăcaşul de cult. 

 În situaţia desfăşurării slujbelor religioase în interiorul lăcaşurilor de cult, se vor menţine în poziţie deschisă 

uşile de acces/evacuare în/din biserică şi se vor îndepărta covoarele/mochetele şi mobilierul (scaune, bănci) 

din zona centrală a bisericilor, care nu sunt fixate ferm de pardoseală, cu excepţia celor folosite de ierarhi în 

cadrul slujbelor religioase. 

 Se va acorda o atenţie deosebită la organizarea slujbelor religioase în bisericile din lemn, caz în care nu se va 

permite aglomerarea credincioşilor în interior, deoarece aceste obiective sunt de dimensiuni mici, au căile de 

evacuare insuficiente şi prezintă un risc foarte mare de incendiu. 

 Se va evita desfăşurarea slujbelor religioase în interiorul obiectivelor aflate în curs de restaurare/renovare sau 

în care sunt amplasate schele. 

 Se va asigura, prin grija factorilor de conducere de la biserici şi mănăstiri, efectuarea unui control riguros 

după terminarea slujbelor religioase, pentru înlăturarea oricărei eventuale surse de iniţiere a unui incendiu. 

 Se vor desemna, de către ierarhi, persoane responsabile, cu atribuţii de supraveghere atentă pe durata 

desfăşurării slujbelor religioase cu public numeros a activităţilor din interiorul bisericilor şi de intervenţie 

operativă, cu mijloace de stingere proprii (ex. stingătoare de incendiu) şi instruirea temeinică a acestora de 

către slujitorii bisericii. 

 Preoţii vor instrui participanţii la slujbe asupra necesităţii evacuării în ordine a lăcaşului de cult în cazul 

producerii unui incendiu. 

 Parcarea autovehiculelor în vecinătatea bisericilor şi a mănăstirilor se va face astfel încât să nu se blocheze 

sau să se diminueze gabaritele căilor de acces pentru intervenţia autospecialelor pompierilor sau să fie 

împiedicat accesul. 

Privind spaţiile de cazare şi colecţiile muzeale: 
 Se vor instrui, de către factorii de conducere şi administratorii aşezămintelor mănăstireşti, persoanele cazate în 

spaţiile proprii mănăstirilor; asupra măsurilor de prevenire care trebuie respectate şi privind modid concret de 

acţionare în situaţia producerii unor evenimente. 

 Se va asigura, permanent, supravegherea atentă a spaţiilor care adăpostesc valori de patrimoniu mobil precum 

lăcaşurile de cult, colecţiile muzeale, depozitele de fonduri muzeale/carte rară şi atelierele de restaurare, 

pentru a nu face posibilă sustragerea de obiecte de valoare şi eventuala recurgere la tehnica incendierii, pentru 

acoperirea urmelor unor asemenea infracţiuni. 

Privind utilizarea lumânărilor: 

 Se vor instrui, de către preoţi, participanţii la slujbele religioase, asupra faptului că lumânările aprinse trebuie 

ţinute la distanţă de haine, păr, mobilier sau alte obiecte de cult din materiale combustibile din interiorul 

bisericii şi, de asemenea, că se recomandă evitarea deplasării cu lumânările aprinse în autovehicule 

(autoturisme, autocare, microbuze). 

 În cazul producerii unui incendiu, se acţionează de urgenţă pentru: 

 evacuarea tuturor ocupanţilor clădirii precum şi a bunurilor importante adăpostite, în ordinea 

valorii;  

 anunţarea incendiului la numărul de apel unic 112; 

 stingerea incendiului cu mijloacele de primă intervenţie. 
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